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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 104/2017 

frá 13. júní 2017 

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 

vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/45 frá  

14. janúar 2015 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB og reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 að því er varðar nýsköpunartækni sem dregur úr losun 

koltvísýrings frá léttum atvinnuökutækjum (1). 

2) II. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 45zu (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 692/2008) og 45 

zx (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB) í I. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 0045: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/45 frá 14. janúar 2015 (Stjtíð. 

ESB L 9, 15.1.2015, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) nr. 2015/45, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. júní 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (*), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 109/2017 frá 16. júní 2017 (2), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 111/2017 frá 16. júní 2017 (3), eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 13. júní 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 9, 15.1.2015, bls. 1. 

(*)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Stjtíð. ESB L 142, 7.6.2018, bls. 41 og EES-viðbæti við nr. 37, 6.7.2018, bls. 14. 

(3)  Stjtíð. ESB L 142, 7.6.2018, bls. 45 og EES-viðbæti við nr. 37, 6.7.2018, bls. 9. 

2018/EES/37/01 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 105/2017 

frá 13. júní 2017 

um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og 

upplýsingasamfélagið) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2017/920 um 

breytingu á reglugerð (ESB) nr. 531/2012 að því er varðar heildsölumarkaði fyrir reiki (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/2286 frá 15. desember 2016 um ítarlegar reglur um beitingu viðmiðunarreglna um eðlilega 

notkun og um aðferðafræði til að meta sjálfbærni afnáms aukagjalds á reiki í smásölu og um 

umsóknina sem veitandi reikiþjónustu þarf að leggja fram vegna þess mats (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/2292 frá 16. desember 2016 um vegið meðaltal hæsta verðs fyrir lúkningu símtala í farsíma í 

Sambandinu og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2352 (3). 

4) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/2292 fellir úr gildi framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/2352 (4), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og 

ber því að fella gerðina brott úr samningnum. 

5) XI. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XI. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 5cu (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 531/2012): 

„– 32017 R 0920: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/920 frá 17. maí 2017 (Stjtíð. 

ESB L 147, 9.6.2017, bls.1)“ 

2. Eftirfarandi aðlögun er bætt við lið 5cu (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 531/2012): 

„c) Ákvæði reglugerðarinnar sem fela BEREC sérstök verkefni skulu gilda í samræmi við, og frá 

gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar sem fellir reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1211/2009 inn í EES-samninginn.“ 

3. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 5cub (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2015/2352):  

  

(1) Stjtíð. ESB L 147, 9.6.2017, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 344, 17.12.2016, bls. 46. 

(3)  Stjtíð. ESB L 344, 17.12.2013, bls. 77. 

(4)  Stjtíð. ESB L 331, 17.12.2015, bls. 7. 

2018/EES/37/02 
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„5cuc. 32016 R 2286: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2286 frá  

15. desember 2016 um ítarlegar reglur um beitingu viðmiðunarreglna um eðlilega notkun og 

um aðferðafræði til að meta sjálfbærni afnáms aukagjalds á reiki í smásölu og um umsóknina 

sem veitandi reikiþjónustu þarf að leggja fram vegna þess mats (Stjtíð. ESB L 344, 

17.12.2016, bls. 46).“ 

4. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 5cub (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 2015/2352) kemur eftirfarandi: 

„32016 R 2292: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2292 frá  

16. desember 2016 um vegið meðaltal hæsta verðs fyrir lúkningu símtala í farsíma í Sambandinu og 

um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2352 (Stjtíð. ESB L 344, 17.12.2015,  

bls. 77).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2017/920 og framkvæmdarreglugerða (ESB) 2016/2286 og 

(ESB) 2016/2292, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. júní 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 13. júní 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 106/2017 

frá 13. júní 2017 

um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (Flutningastarfsemi) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/403 frá  

18. mars 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1071/2009 að því er 

varðar flokkun alvarlegra brota á reglum Sambandsins, sem geta leitt til þess að óflekkað mannorð 

flutningsaðila á vegum skaðast, og um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2006/22/EB (1). 

2) XIII. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XIII. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 19ab (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1213/2010): 

„19ac. 32016 R 0403: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/403 frá 18. mars 2016 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1071/2009 að því er varðar flokkun 

alvarlegra brota á reglum Sambandsins, sem geta leitt til þess að óflekkað mannorð 

flutningsaðila á vegum skaðast, og um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins 

og ráðsins 2006/22/EB (Stjtíð. ESB L 74, 19.3.2016, bls. 8).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 21a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/22/EB): 

„– 32016 R 0403: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/403 frá 18. mars 2016 

(Stjtíð. ESB L 74, 19.3.2016, bls. 8).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/403, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. júní 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 74, 19.3.2016, bls. 8. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/37/03 
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4. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 13. júní 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 107/2017 

frá 13. júní 2017 

um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (Umhverfismál) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/1032 frá 13. júní 2016 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), 

samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB, vegna iðnaðar með járnlausan  

málm (1). 

2) XX. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 1fm (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/2119) í XX. viðauka við EES-samninginn: 

„1fn. 32016 D 1032: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1032 frá  

13. júní 2016 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB, vegna iðnaðar með járnlausan málm (Stjtíð. ESB L 174, 

30.6.2016, bls. 32).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1032, sem 

verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. júní 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 13. júní 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 174, 30.6.2013, bls. 32. 

()  Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/37/04 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 108/2017 

frá 13. júní 2017 

um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (Umhverfismál) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/175 frá  

25. janúar 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna gistiaðstöðu fyrir  

ferðamenn (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/176 frá  

25. janúar 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna gólfefna úr viði, korki og 

bambus (2). 

3) Ákvörðun (ESB) 2017/175 fellir niður ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar 2009/564/EB (3) og 

2009/578/EB (4), sem hafa verið felldar inn í EES-samninginn, og ber því að fella gerðirnar brott úr 

samningnum. 

4) Ákvörðun (ESB) 2017/176 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/18/EB (5), sem 

hefur verið felld inn í EES-samninginn, og ber því að fella hana brott úr samningnum. 

5) XX. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Viðauka XX. við EES-samninginn verður breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 2m (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/578/EB): 

„32017 D 0175: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/175 frá 25. janúar 2017 um að setja 

viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna gistiaðstöðu fyrir ferðamenn (Stjtíð. ESB L 28, 2.2.2017, 

bls. 9).“ 

2. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 2zb (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/18/EB) kemur 

eftirfarandi: 

„32017 D 0176: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/176 frá 25. janúar 2017 um að setja 

viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna gólfefna úr viði, korki og bambus (Stjtíð. ESB  

L 28, 2.2.2017, bls. 44).“ 

3. Texti liðar 2p (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/564/EB) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvarðana (ESB) 2017/175 og (ESB) 2017/176, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. júní 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 28, 2.2.2017, bls. 9. 

(2)  Stjtíð. ESB L 28, 2.2.2017, bls. 44. 

(3)  Stjtíð. ESB L 196, 28.7.2009, bls. 36. 

(4)  Stjtíð. ESB L 198, 30.7.2009, bls. 57. 

(5)  Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2010, bls. 32. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/37/05 
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4. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 13. júní 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 109/2017 

frá 16. júní 2017 

um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (Umhverfismál) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 frá  

23. apríl 2009 um að setja staðla um mengunarvarnargetu nýrra fólksbifreiða sem hluta af 

samþættri stefnu Bandalagsins um að draga úr losun koltvísýrings frá léttum ökutækjum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1014/2010 frá  

10. nóvember 2010 um vöktun og skýrslugjöf gagna um skráningu nýrra fólksbifreiða samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 63/2011 frá  

26. janúar 2011 um ítarleg ákvæði varðandi umsókn um undanþágu frá markmiðum um sértæka 

losun koltvísýrings skv. 11. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 725/2011 frá 25. júlí 2011 um að koma á aðferð til að viðurkenna og votta nýsköpunartækni 

sem dregur úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 443/2009 (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 429/2012 frá 22. maí 2012 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1014/2010 að því er varðar 

sameiginlegt snið fyrir villutilkynningar frá framleiðendum fólksbifreiða (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 396/2013 frá  

30. apríl 2013 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1014/2010 að því er varðar tilteknar kröfur um 

vöktun á koltvísýringslosun frá nýjum farþegabifreiðum (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 397/2013 frá  

30. apríl 2013 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 að því er 

varðar vöktun á koltvísýringslosun frá nýjum fólksbifreiðum (7). 

8) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 333/2014 frá  

11. mars 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 443/2009 til að skilgreina fyrirkomulag til að ná 

fram markmiðum fyrir árið 2020 um að draga úr losun koltvísýrings frá nýjum fólksbifreiðum (8). 

9) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/6 frá 

31. október 2014 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 443/2009 til að taka tillit til þróunar á massa nýrra fólksbifreiða sem skráðar voru 2011, 2012 

og 2013 (9).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 293, 11.11.2010, bls. 15. 

(3)  Stjtíð. ESB L 23, 27.1.2011, bls. 16. 

(4)  Stjtíð. ESB L 194, 26.7.2011, bls. 19. 

(5)  Stjtíð. ESB L 132, 23.5.2012, bls. 11. 

(6)  Stjtíð. ESB L 120, 1.5.2013, bls. 1. 

(7)  Stjtíð. ESB L 120, 1.5.2013, bls. 4. 

(8)  Stjtíð. ESB L 103, 5.4.2014, bls. 15. 

(9)  Stjtíð. ESB L 3, 7.1.2015, bls. 1. 

2018/EES/37/06 
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10) Reglugerð (ESB) nr. 443/2009 fellir úr gildi ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins  

nr. 1753/2000 (10), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum. 

11) XX. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Viðauka XX. við EES-samninginn verður breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 21ae (ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1753/2000/EB): 

„32009 R 0443: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 frá 23. apríl 2009 um að 

setja staðla um mengunarvarnargetu nýrra fólksbifreiða sem hluta af samþættri stefnu Bandalagsins 

um að draga úr losun koltvísýrings frá léttum ökutækjum (Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 1), eins og 

henni var breytt með: 

– 32013 R 0397: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 397/2013 frá 30. apríl 2013 

(Stjtíð. ESB L 120, 1.5.2013, bls. 4), 

– 32014 R 0333: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 333/2014 frá 11. mars 2014 

(Stjtíð. ESB L 103, 5.4.2014, bls. 15), 

– 32015 R 0006: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/6 frá  

31. október 2014 (Stjtíð. ESB L 3, 7.1.2015, bls. 1). 

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir: 

a) Eftirfarandi undirgrein verður bætt við 2. mgr. 7. gr.: 

„Ef í hópnum eru einungis framleiðendur sem hafa staðfestu í EFTA-ríkjunum, skulu 

framleiðendurnir skila upplýsingunum inn til Eftirlitsstofnunar EFTA. Ef í hópnum er að minnsta 

kosti einn framleiðandi sem hefur staðfestu í Bandalaginu og að minnsta kosti einn framleiðandi 

sem hefur staðfestu í EFTA-ríkjunum, skulu framleiðendurnir skila upplýsingunum inn til 

framkvæmdastjórnarinnar og Eftirlitsstofnunar EFTA.“ 

b) Eftirfarandi undirgrein er bætt við 3. mgr. 7. gr.: 

„Eftirlitsstofnun EFTA skal tilkynna þetta framleiðendum sem hafa staðfestu í EFTA-ríkjunum.“ 

c) Eftirfarandi undirgrein er bætt við 4. mgr. 7. gr.: 

„Ef í hópnum eru einungis framleiðendur sem hafa staðfestu í EFTA-ríkjunum, skulu 

framleiðendurnir í sameiningu upplýsa Eftirlitsstofnun EFTA. Ef í hópnum er, eða hópurinn er 

stækkaður þannig að í honum er að minnsta kosti einn framleiðandi sem hefur staðfestu í 

Bandalaginu og að minnsta kosti einn framleiðandi sem hefur staðfestu í EFTA-ríkjunum, skulu 

framleiðendurnir í sameiningu skila upplýsingunum inn til framkvæmdastjórnarinnar og 

Eftirlitsstofnunar EFTA.“ 

d) Í 5. mgr. 7. gr. koma orðin „53. og 54. gr. EES-samningsins“ í stað orðanna „81. og 82. gr. 

sáttmálans“ og orðið „EES“ kemur í stað orðsins „Bandalagið“. 

e) Í 7. mgr. 7. gr. og 1. mgr. 10. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðinu 

„framkvæmdastjórnin“. 

f) Einnig skal geyma gögnin sem EFTA-ríkin leggja fram í miðlægri skrá sem um getur í  

4. mgr. 8. gr. 

g) Eftirfarandi undirgrein er bætt við 4. mgr. 8. gr.:  

  

(10) Stjtíð. ESB L 202, 10.8.2000, bls. 1. 
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„Eftirlitsstofnun EFTA skal gera útreikningana sem settir eru fram í 1. undirgrein fyrir 

framleiðendur sem hafa staðfestu í EFTA-ríkjunum og tilkynna hverjum framleiðanda sem hefur 

staðfestu í EFTA-ríkjunum í samræmi við 2. undirgrein.“ 

h) Með fyrirvara um bókun 1 við samninginn er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem 

við á,“ bætt við á eftir orðinu „framkvæmdastjórnin“ í 5. og 6. mgr. 8. gr. og 3., 4., 5. og 6.  

mgr. 11. gr. 

i) Eftirfarandi undirgreinum er bætt við 1. mgr. 9. gr.: 

„Ef samlagsstjórinn eða framleiðandinn hefur staðfestu í EFTA-ríki skal Eftirlitsstofnun EFTA 

leggja á umframlosunargjaldið. 

Upphæð umframlosunargjaldsins verður skipt milli framkvæmdastjórnarinnar og Eftirlits-

stofnunar EFTA í hlutfalli við hlutdeild í skráningum nýrra fólksbifreiða sem skráðar eru í ESB 

eða EFTA-ríkjunum, hvoru um sig, í hlutfalli við heildarfjölda nýrra fólksbifreiða á  

EES-svæðinu.“ 

j) Eftirfarandi undirgreinum verður bætt við 3. mgr. 9. gr.:  

„Framkvæmdastjórnin skal nota viðurkenndar aðferðir vegna innheimtu umframlosunargjalds 

eins og kveðið er á um í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/100/ESB skv. 1. gr. einnig í 

tengslum við skráningar í EFTA-ríkjunum á framleiðendum sem hafa staðfestu í ESB. 

Eftirlitsstofnun EFTA skal ákvarða aðferðirnar vegna innheimtu umframlosunargjalds skv. 1. 

mgr. Aðferðirnar skulu byggjast á aðferðum framkvæmdastjórnarinnar.“ 

k) Eftirfarandi undirgrein verður bætt við 4. mgr. 9. gr.: 

„EFTA-ríkin skulu ákvarða úthlutun upphæða umframlosunargjalds að því er varðar EFTA-

ríkin.“ 

l) Með fyrirvara um bókun 1 við samninginn er orðunum „, eða, ef um er að ræða framleiðanda 

sem hefur staðfestu í EFTA-ríkjunum, fyrir Eftirlitsstofnun EFTA,“ bætt við á eftir orðinu 

„framkvæmdastjórnina“ í annarri undirgrein 2. og 4. mgr. 11. gr. 

m) Eftirfarandi undirgrein verður bætt við 2. mgr. 12. gr.:  

„Birgjar eða framleiðendur sem hafa staðfestu í EFTA-ríkjunum skulu senda umsóknir 

samkvæmt þessari grein til framkvæmdastjórnarinnar. Framkvæmdastjórnin skal forgangsraða 

slíkum umsóknum á sama hátt og öðrum umsóknum samkvæmt þessari grein.“ 

n) Eftirfarandi undirgrein verður bætt við 4. mgr. 12. gr.: 

„Ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar sem viðurkenna nýsköpunartækni í samræmi við þessa 

grein hafa almennt gildi og skulu teknar upp í EES-samninginn.“ 

o) Þessi reglugerð tekur ekki til Liechtenstein.“ 

2. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 21ae (ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1753/2000/EB): 

„21aea. 32011 R 0063: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 63/2011 frá 26. janúar 2011 

um ítarleg ákvæði varðandi umsókn um undanþágu frá markmiðum um sértæka losun 

koltvísýrings skv. 11. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (Stjtíð. 

ESB L 23, 27.1.2011, bls. 16). 

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir: 

a) Með fyrirvara um bókun 1 við samninginn er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, 

eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðinu „framkvæmdastjórnin“ í 1. mgr. 7. gr. 

b) 2. mgr. 7. gr. og netfangið sem sett er fram í I. viðauka gildir ekki að því er varðar 

Eftirlitsstofnun EFTA. 

21aeb. 32011 R 0725: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 725/2011 frá  

25. júlí 2011 um að koma á aðferð til að viðurkenna og votta nýsköpunartækni sem dregur 

úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 443/2009 (Stjtíð. ESB L 194, 26.7.2011, bls. 19).  
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21aec. 32010 R 1014: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1014/2010 frá  

10. nóvember 2010 um vöktun og skýrslugjöf gagna um skráningu nýrra fólksbifreiða 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (Stjtíð. ESB L 293, 

11.11.2010, bls. 15), eins og henni var breytt með: 

– 32012 R 0429: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 429/2012 frá 22. maí 2012 (Stjtíð. ESB L 132, 23.5.2012, bls. 11), 

– 32013 R 0396: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 396/2013 frá 30. apríl 2013 (Stjtíð. ESB L 120, 1.5.2013, bls. 1). 

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir: 

a) Í 8. og 9. gr. er orðunum „,eða ef um er að ræða framleiðanda sem hefur staðfestu í 

EFTA-ríkjunum, Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „framkvæmda-

stjórninni“. 

b) 5. mgr. 9. gr. gildir ekki að því er varðar Eftirlitsstofnun EFTA.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) nr. 443/2009, (ESB) nr. 1014/2010, (ESB) nr. 63/2011, 

(ESB) nr. 397/2013 og (ESB) nr. 333/2014 og framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 725/2011, (ESB)  

nr. 429/2012, (ESB) nr. 396/2013 og framseldrar reglugerðar (ESB) nr. 2015/6 sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 17. júní 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 16. júní 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 110/2017 

frá 13. júní 2017 

um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (Umhverfismál) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/126 frá  

24. janúar 2017 um breytingu á ákvörðun 2013/448/ESB að því er varðar að fastsetja samræmdan 

leiðréttingarstuðul sem liggur þvert á atvinnugreinar í samræmi við 10. gr. a. í tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (1). 

2) XX. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 21alg (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/448/EB) í XX. viðauka við 

EES-samninginn: 

„,eins og henni var breytt með: 

– 32017 D 0126: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/126 frá 24. janúar 2017 (Stjtíð. 

ESB L 19, 25.1.2017, bls. 93).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) nr. 2017/126, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. júní 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 13. júní 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 19, 25.1.2017, bls. 93. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/37/07 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 111/2017 

frá 16. júní 2017 

um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (Umhverfismál) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011 frá  

11. maí 2011 um að setja staðla um mengunarvarnargetu nýrra léttra atvinnuökutækja sem hluta af 

samþættri stefnu Sambandsins um að draga úr losun koltvísýrings frá léttum ökutækjum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 205/2012 

frá 6. janúar 2012 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 510/2011 að því er varðar gagnagjafa og gagnamæliþætti sem aðildarríkin skulu tilkynna (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 293/2012 frá 3. apríl 2012 um vöktun og skýrslugjöf gagna um skráningu nýrra, léttra 

atvinnuökutækja samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011/ESB (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 114/2013 

frá 6. nóvember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011 að 

því er varðar reglur um umsókn um undanþágu frá markmiðum um sértæka losun á koltvísýringi að 

því er varðar ný létt atvinnuökutæki (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 1047/2013 frá 21. ágúst 2013 um breytingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 114/2013 í þeim tilgangi að leiðrétta meðaltal sértækrar losunar á koltvísýringi fyrir árið 

2010 sem er tilgreint fyrir framleiðandann Piaggio (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 253/2014 frá  

26. febrúar 2014 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 510/2011 til að skilgreina fyrirkomulag til að 

ná fram markmiðum fyrir árið 2020 til að draga úr losun koltvísýrings frá nýjum léttum 

atvinnuökutækjum (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 404/2014 

frá 17. febrúar 2014 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 510/2011 að því er varðar vöktun á losun koltvísýrings frá nýjum léttum atvinnuökutækjum sem 

hafa verið gerðarviðurkennd í fjölþrepa ferli (7). 

8) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 410/2014 frá 23. apríl 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 293/2012 að því 

er varðar vöktun á losun koltvísýrings frá nýjum léttum atvinnuökutækjum sem hafa verið 

gerðarviðurkennd í fjölþrepa ferli (8).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 145, 31.5.2011, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 72, 10.3.2012, bls. 2. 

(3)  Stjtíð. ESB L 98, 4.4.2012, bls. 1. 

(4)  Stjtíð. ESB L 38, 9.2.2013, bls. 1. 

(5) Stjtíð. ESB L 285, 29.10.2013, bls. 1. 

(6)  Stjtíð. ESB L 84, 20.3.2014, bls. 38. 

(7)  Stjtíð. ESB L 121, 24.4.2014, bls. 1. 

(8)  Stjtíð. ESB L 121, 24.4.2014, bls. 21. 

2018/EES/37/08 
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9) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 427/2014 frá 25. apríl 2014 um að koma á aðferð til að viðurkenna og votta nýsköpunartækni 

sem dregur úr losun koltvísýrings frá léttum atvinnuökutækjum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011 (9). 

10) XX. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 21aw (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2015/757) í XX. 

viðauka við samninginn: 

„21ay. 32011 R 0510: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011 frá 11. maí 2011 um að 

setja staðla um mengunarvarnargetu nýrra léttra atvinnuökutækja sem hluta af samþættri stefnu 

Sambandsins um að draga úr losun koltvísýrings frá léttum ökutækjum (Stjtíð. ESB L 145, 

31.5.2011, bls. 1), eins og henni var breytt með: 

– 32012 R 0205: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 205/2012 frá  

6. janúar 2012 (Stjtíð. ESB L 72, 10.3.2012, bls. 2), 

– 32014 R 0253: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 253/2014 frá  

26. febrúar 2014 (Stjtíð. ESB L 84, 20.3.2014, bls. 38), 

– 32014 R 0404: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 404/2014 frá  

17. febrúar 2014 (Stjtíð. ESB L 121, 24.4.2014, bls. 1). 

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir: 

a) Eftirfarandi undirgrein verður bætt við 2. mgr. 7. gr.: 

„Ef í hópnum eru einungis framleiðendur sem hafa staðfestu í EFTA-ríkjunum, skulu 

framleiðendurnir skila upplýsingunum inn til Eftirlitsstofnunar EFTA. Ef í hópnum er að 

minnsta kosti einn framleiðandi sem hefur staðfestu í Bandalaginu og að minnsta kosti einn 

framleiðandi sem hefur staðfestu í EFTA-ríkjunum, skulu framleiðendurnir skila 

upplýsingunum inn til framkvæmdastjórnarinnar og Eftirlitsstofnunar EFTA.“ 

b) Eftirfarandi undirgrein er bætt við 3. mgr. 7. gr.: 

„Eftirlitsstofnun EFTA skal tilkynna framleiðendum sem hafa staðfestu í EFTA-ríkjunum.“ 

c) Eftirfarandi undirgrein er bætt við 4. mgr. 7. gr.: 

„Ef í hópnum eru einungis framleiðendur sem hafa staðfestu í EFTA-ríkjunum, skulu 

framleiðendurnir í sameiningu upplýsa Eftirlitsstofnun EFTA. Ef í hópnum er, eða hópurinn 

er stækkaður þannig að í honum er að minnsta kosti einn framleiðandi sem hefur staðfestu í 

Bandalaginu og að minnsta kosti einn framleiðandi sem hefur staðfestu í EFTA-ríkjunum, 

skulu framleiðendurnir í sameiningu skila upplýsingunum inn til framkvæmdastjórnarinnar 

og Eftirlitsstofnunar EFTA.“ 

d) Í 5. mgr. 7. gr. koma orðin „53. og 54. gr. EES-samningsins“ í stað orðanna „101. og 102. 

gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins“ og orðið „EES“ kemur í stað orðsins 

„Sambandið“. 

e) Í 7. mgr. 7. gr. og 1. mgr. 10. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir 

orðinu „framkvæmdastjórnin“. 

f) Einnig skal geyma gögnin sem EFTA-ríkin leggja fram í miðlægri skrá sem um getur í  

4. mgr. 8. gr.  

  

(9)  Stjtíð. ESB L 125, 26.4.2014, bls. 57. 
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g) Eftirfarandi undirgrein er bætt við 4. mgr. 8. gr.: 

„Eftirlitsstofnun EFTA skal gera útreikningana sem settir eru fram í fyrstu undirgrein fyrir 

framleiðendur sem hafa staðfestu í EFTA-ríkjunum og tilkynna hverjum framleiðanda sem 

hefur staðfestu í EFTA-ríkjunum í samræmi við aðra undirgrein.“ 

h) Með fyrirvara um bókun 1 við samninginn er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því 

sem við á,“ bætt við á eftir orðinu „framkvæmdastjórnin“ í 5. og 6. mgr. 8. gr. og 3., 4., 5. 

og 6. mgr. 11. gr. 

i) Eftirfarandi undirgreinum er bætt við 1. mgr. 9. gr.: 

„Ef samlagsstjórinn eða framleiðandinn hefur staðfestu í EFTA-ríki skal Eftirlitsstofnun 

EFTA leggja á umframlosunargjaldið. 

Upphæð umframlosunargjaldsins verður skipt milli framkvæmdastjórnarinnar og 

Eftirlitsstofnun EFTA í hlutfalli við hlutdeild í skráningum nýrra léttra atvinnuökutækja sem 

skráð eru í ESB eða EFTA-ríkjunum, hvoru um sig, í hlutfalli við heildarfjölda nýrra léttra 

atvinnuökutækja á EES-svæðinu.“ 

j) Eftirfarandi undirgreinum verður bætt við 3. mgr. 9. gr.:  

„Framkvæmdastjórnin skal nota viðurkenndar aðferðir vegna innheimtu umfram-

losunargjalds eins og kveðið er á um í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/99/ESB 

skv. 1. gr., einnig í tengslum við skráningar í EFTA-ríkjunum á framleiðendum sem hafa 

staðfestu í ESB. 

Eftirlitsstofnun EFTA skal ákvarða aðferðirnar vegna innheimtu umframlosunargjalds skv. 

1. mgr. Aðferðirnar skulu byggjast á aðferðum framkvæmdastjórnarinnar.“ 

k) Eftirfarandi undirgrein verður bætt við 4. mgr. 9. gr.: 

„EFTA-ríkin skulu ákvarða úthlutun upphæða umframlosunargjalds að því er varðar EFTA-

ríkin.“ 

l) Með fyrirvara um bókun 1 við samninginn er orðunum „, eða, ef um er að ræða 

framleiðanda sem hefur staðfestu í EFTA-ríkjunum, fyrir Eftirlitsstofnun EFTA,“ bætt við á 

eftir orðinu „framkvæmdastjórnina“ í 2. mgr. 11. gr. 

m) Eftirfarandi undirgrein verður bætt við 2. mgr. 12. gr.: 

„Birgjar eða framleiðendur sem hafa staðfestu í EFTA-ríkjunum skulu senda umsóknir 

samkvæmt þessari grein til framkvæmdastjórnarinnar. Framkvæmdastjórnin skal 

forgangsraða slíkum umsóknum á sama hátt og öðrum umsóknum samkvæmt þessari grein.“ 

n) Eftirfarandi undirgrein verður bætt við 4. mgr. 12. gr.: 

„Ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar sem viðurkenna nýsköpunartækni í samræmi við 

þessa grein hafa almennt gildi og skulu teknar upp í EES-samninginn.“ 

o) Þessi reglugerð tekur ekki til Liechtenstein. 

21aya. 32012 R 0293: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 293/2012 frá  

3. apríl 2012 um vöktun og skýrslugjöf gagna um skráningu nýrra, léttra atvinnuökutækja 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011/ESB (Stjtíð. ESB L 98, 

4.4.2012, bls.1), eins og henni var breytt með: 

– 32014 R 0410: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 410/2014 frá 

23. apríl 2014 (Stjtíð. ESB L 121, 24.4.2014, bls. 21). 

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:  
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a) Í 9. og 10. gr. er orðunum „,eða ef um er að ræða framleiðanda sem hefur staðfestu í EFTA-

ríkjunum, Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „framkvæmdastjórninni“. 

b) Ákvæði 3. tl. 10. gr. a gildir ekki að því er varðar EFTA-ríkin. 

21ayb. 32013 R 0114: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 114/2013 frá  

6. nóvember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011 að 

því er varðar reglur um umsókn um undanþágu frá markmiðum um sértæka losun á koltvísýringi 

að því er varðar ný létt atvinnuökutæki (Stjtíð. ESB L 38, 9.2.2013, bls. 1), eins og henni var 

breytt með: 

– 32013 R 1047: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1047/2013 frá 

21. ágúst 2013 (Stjtíð. ESB L 285, 29.10.2013, bls. 1). 

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir: 

a) Með fyrirvara um bókun 1 við samninginn er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því 

sem við á,“ bætt við á eftir orðinu „framkvæmdastjórnin“ í 1. mgr. 6. gr. 

b) 2. mgr. 6. gr. og netfangið sem sett er fram í I. viðauka gildir ekki að því er varðar 

Eftirlitsstofnun EFTA. 

21ayc. 32014 R 0427: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 427/2014 frá  

25. apríl 2014 um að koma á aðferð til að viðurkenna og votta nýsköpunartækni sem dregur úr 

losun koltvísýrings frá léttum atvinnuökutækjum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 510/2011 (Stjtíð. ESB, L 125, 26.4.2014, bls. 57).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) nr. 510/2011 og (ESB) nr. 253/2014, framseldra reglugerða 

(ESB) nr. 205/2012, (ESB) nr. 114/2013, (ESB) nr. 1047/2013 og (ESB) nr. 404/2014 og 

framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 293/2012, (ESB) nr. 410/2014 og (ESB) nr. 427/2014 sem verður 

birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 17. júní 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr.  

EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 16. júní 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 112/2017 

frá 13. júní 2017 

um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (Umhverfismál) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 482/2014 

frá 4. mars 2014 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 114/2013 að því er varðar meðaltal 

sértækrar losunar á koltvísýringi fyrir árið 2010 sem er tilgreint fyrir framleiðandann Great Wall 

Motor Company Limited (1). 

2) XX. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 21ayb (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 114/2013) í XX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32014 R 0482: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 482/2014 frá  

4. mars 2014 (Stjtíð. ESB L 138, 13.5.2014, bls. 51).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) nr. 482/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. júní 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 111/2017 frá 16. júní 2017 (2), eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 13. júní 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 138, 13.5.2014, bls. 51. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2) Stjtíð. ESB L 142, 7.6.2018, bls. 45 og EES-viðbæti við nr. 37, 6.7.2018, bls. 14. 

2018/EES/37/09 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 113/2017 

frá 13. júní 2017 

um breytingu á XXI. viðauka við EES-samninginn (Hagskýrslugerð) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/2032 frá  

26. október 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 91/2003 um hagskýrslur um 

járnbrautarflutninga, að því er varðar gagnasöfnun um vörur, farþega og slys (1). 

2) XXI. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 7. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 91/2003) í XXI. 

viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 2032: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/2032 frá 26. október 2016 

(Stjtíð. ESB L 317, 23.11.2016, bls. 105).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/2032, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. júní 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 13. júní 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 317, 23.11.2016, bls. 105. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/37/10 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 114/2017 

frá 13. júní 2017 

um breytingu á XXI. viðauka við EES-samninginn (Hagskýrslugerð) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2015 frá  

17. nóvember 2016 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004 um 

hagskýrslur Bandalagsins um upplýsingasamfélagið (1). 

2) XXI. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 28k (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2003) í XXI. 

viðauka við EES-samninginn: 

„28l. 32016 R 2015: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2015 frá 17. nóvember 2016 um 

framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004 um hagskýrslur 

Bandalagsins um upplýsingasamfélagið (Stjtíð. ESB L 312, 18.11.2016, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/2015, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. júní 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 13. júní 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 312, 18.11.2013, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/37/11 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 115/2017 

frá 13. júní 2017 

um breytingu á bókun 3 við EES-samninginn um framleiðsluvörur sem um getur í b-lið 3. mgr. 8. 

gr. samningsins 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Með bókun 3 við EES-samninginn er kveðið á um viðskiptakjör sem gilda um verslun milli 

samningsaðilanna með tilteknar landbúnaðarafurðir, óunnar og unnar. 

2) Í 2. mgr. 2. gr. bókunar 3 við samninginn er kveðið á um að sameiginlegu EES-nefndinni sé heimilt 

að aðlaga tollana, sem kveðið er á um í viðaukum við töflu I í bókun 3 við samninginn, með tilliti 

til gagnkvæmra ívilnana. Ísland og Evrópusambandið hafa orðið ásátt um að afnema tolla af 

tilteknum vörum sem taldar eru upp í bókun 3 við EES-samninginn. Þessar ívilnanir munu einungis 

eiga við um vörur upprunnar í Evrópusambandinu og á Íslandi, í þeirri röð, í skilningi samningsins 

um upprunareglur sem eru sameiginlegar Evrópu og Miðjarðarhafslöndum og veita fríðindi. 

3) Bókun 3 við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Bókun 3 við EES-samninginn verður breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirgrein er bætt við í lok 1. mgr. 2. gr.: 

„Framleiðsluvörur sem falla undir töflu I og eru upprunnar á Íslandi eða í Evrópusambandinu í 

samræmi við ákvæði samningsins um upprunareglur sem eru sameiginlegar Evrópu og 

Miðjarðarhafslöndum og veita fríðindi skulu falla undir tolla sem kveðið er á um í lið 4a í I. viðauka 

við töflu I og lið 1a í II. viðauka við töflu I, í þeirri röð.“ 

2. I. viðauka við töflu I er breytt eins og fram kemur í I. viðauka við þessa ákvörðun. 

3. II. viðauka við töflu I er breytt eins og fram kemur í II. viðauka við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. júní 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (), eða á gildistökudegi samnings í formi bréfaskipta milli 

Evrópusambandsins og Íslands um viðbótarviðskiptaívilnanir fyrir landbúnaðarafurðir (1), eftir því hvor 

dagsetningin er síðar.   

  

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(1) Stjtíð. ESB L 274, 24.10.2017, bls. 58. 

2018/EES/37/12 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 13. júní 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  
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I. VIÐAUKI 

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 115/2017 

I. viðauka við töflu I í bókun 3 við samninginn er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi málsgrein er bætt við á eftir 4. mgr.: 

„4a) Tollarnir sem gilda um eftirfarandi framleiðsluvörur upprunnar á Íslandi skulu vera núll: 

SAT-númer Athugasemdir 

0710 40 00  

0711 90 30  

úr 1302 20 10 Sem innihalda meira 

en 5% miðað við 

þyngd af viðbættum 

sykri 

úr 1302 20 90 Sem innihalda meira 

en 5% miðað við 

þyngd af viðbættum 

sykri 

1517 10 10  

1517 90 10  

1704 10 10  

1704 10 90  

1704 90 10  

1704 90 30  

1704 90 51  

1704 90 55  

1704 90 61  

1704 90 65  

1704 90 71  

1704 90 75  

1704 90 81  

1704 90 99  

1806 10 15  

1806 10 20  

1806 10 30  

1806 10 90  

1806 20 10  

1806 20 30  

1806 20 50  

1806 20 70  

1806 20 80  

1806 20 95  

1806 31 00  

1806 32 10  

1806 32 90  

1806 90 11  

1806 90 19  

1806 90 31  

1806 90 39  

1806 90 50  

SAT-númer Athugasemdir 

1806 90 60  

1806 90 70  

1806 90 90  

1901 10 00  

1901 20 00  

1901 90 11  

1901 90 19  

1901 90 99  

1902 11 00  

1902 19 10  

1902 19 90  

1902 20 10  

1902 20 91  

1902 20 99  

1902 30 10  

1902 30 90  

1902 40 10  

1902 40 90  

1903 00 00  

1904 10 10  

1904 10 30  

1904 10 90  

1904 20 10  

1904 20 91  

1904 20 95  

1904 20 99  

1904 30 00  

1904 90 10  

1904 90 80  

1905 10 00  

1905 20 10  

1905 20 30  

1905 20 90  

1905 31 11  

1905 31 19  

1905 31 30  

1905 31 91  

1905 31 99  

1905 32 05  
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SAT-númer Athugasemdir 

1905 32 11  

1905 32 19  

1905 32 91  

1905 32 99  

1905 40 10  

1905 40 90  

1905 90 10   

1905 90 20  

1905 90 30  

1905 90 45  

1905 90 55  

1905 90 60  

1905 90 90  

2001 90 30  

2001 90 40  

2004 10 91  

2004 90 10  

2005 20 10  

2005 80 00  

úr 2006 00 38 Sykurmaís (Zea Mays 

var. saccharata) 

úr 2006 00 99 Sykurmaís (Zea Mays 

var. saccharata) 

2007 10 10  

2007 10 91  

2007 10 99  

2007 91 10  

2007 91 30  

2007 91 90  

2007 99 10  

2007 99 20  

2007 99 31   

2007 99 33   

2007 99 35  

2007 99 39  

2007 99 50  

2007 99 93  

2007 99 97  

úr 2008 11 91 Ristað 

2008 99 85  

2008 99 91  

úr 2101 12 92 Með 1,5% eða meira 

af mjólkurfitu, 2,5% 

eða meira af 

mjólkurpróteini, 5% 

eða meira af sykri eða 

5% af sterkju miðað 

við þyngd  

SAT-númer Athugasemdir 

úr 2101 12 98 Með 1,5% eða meira 

af mjólkurfitu, 2,5% 

eða meira af 

mjólkurpróteini, 5% 

eða meira af sykri eða 

5% af sterkju miðað 

við þyngd 

úr 2101 20 92 Með 1,5% eða meira 

af mjólkurfitu, 2,5% 

eða meira af 

mjólkurpróteini, 5% 

eða meira af sykri eða 

5% af sterkju miðað 

við þyngd 

úr 2101 20 98 Með 1,5% eða meira 

af mjólkurfitu, 2,5% 

eða meira af 

mjólkurpróteini, 5% 

eða meira af sykri eða 

5% af sterkju miðað 

við þyngd 

2101 30 19  

2101 30 99  

2102 10 31  

2102 10 39  

2102 20 11  

2102 20 19  

2103 20 00  

2103 90 90  

2104 10 00  

2106 10 20  

2106 10 80  

„2106 90 20  

2106 90 92  

2202 10 00  

2202 90 10  

2202 90 91  

2202 90 95  

2202 90 99  

2205 10 10  

2205 10 90  

2205 90 10  

2205 90 90  

2207 20 00  

2208 90 91  

2208 90 99  

2209 00 11  
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SAT-númer Athugasemdir 

2209 00 19  

2209 00 91  

2209 00 99  

2402 10 00  

2402 20 90  

2402 90 00  

2403 11 00  

2403 19 10  

2403 19 90  

2403 91 00  

2403 99 10  

2905 43 00  

2905 44 11  

2905 44 19  

2905 44 91  

2905 44 99  

3302 10 10  

3302 10 21  

3302 10 29  

SAT-númer Athugasemdir 

3501 10 50  

3501 10 90  

3501 90 10  

3501 90 90  

3505 10 10  

3505 10 50  

3505 10 90  

3505 20 10  

3505 20 30  

3505 20 50  

3505 20 90  

3809 10 10  

3809 10 30  

3809 10 50  

3809 10 90  

3824 60 11  

3824 60 19  

3824 60 91  

3824 60 99  

2) Í stað 8. mgr. kemur eftirfarandi: 

„8)  Tollar sem kveðið er á um í þessum viðauka vísa til þeirra sem gilda í Evrópusambandinu hinn 

1. janúar 2004. Hins vegar vísa tollarnir sem getið er um í mgr. 4a til þeirra sem gilda í 

Evrópusambandinu 1. janúar 2015. Skilmálar þessa viðauka munu ekki taka breytingum vegna 

hvers konar breytinga sem kunna að verða gerðir á tollnafnaskrá.“  
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II. VIÐAUKI 

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 115/2017 

II. viðauka við töflu I í bókun 3 við samninginn er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi málsgrein er bætt við á eftir 1. mgr.: 

„1a)  Tollarnir sem gilda um eftirfarandi framleiðsluvörur upprunnar í Evrópusambandinu skulu vera 

núll: 

Íslenska tollskráin Vörulýsing 

0501.0000 Mannshár, óunnið, einnig þvegið eða hreinsað, úrgangur úr 

mannshári 

0502 Burstir eða hár af grísum, alisvínum eða villisvínum; greifingjahár og 

annað hár til burstagerðar; úrgangur af slíkum burstum eða hári: 

0502.1000 - Burstir eða hár af grísum, alisvínum eða villisvínum og úrgangur 

þess  

0502.9000 - Annað 

0505 Hamir og aðrir hlutar af fuglum með tilheyrandi fjöðrum eða dún, 

fjaðrir og hlutar af fjöðrum (einnig með jöfnuðum jöðrum) og dúnn, 

ekki frekar unnið en hreinsað, sótthreinsað eða varið skemmdum; 

duft og úrgangur af fjöðrum eða fjaðrahlutum: 

  - Fiður notað sem tróð; dúnn: 

0505.1001 - - Fiður 

0505.1002 - - Æðardúnn, hreinsaður  

0505.1003 - - Annar dúnn  

0505.1009 - - Annað  

0505.9000 - Annað  

0507 Fílabein, skjaldbökuskeljar, hvalskíði og skíðishár, horn, 

hreindýrahorn, hófar og klaufir, neglur, klær og nef, óunnið eða 

lauslega forunnið en ekki tilskorið; duft og úrgangur úr þessum 

vörum:  

  - Fílabein; duft og úrgangur fílabeins: 

0507.1001 - - Hvaltennur  

0507.1009 - - Annað  

  - Annað 

0507.9001 - - Hvalskíði  

0507.9002 - - Fuglaklær  

0507.9003 - - Kindahorn  

0507.9004 - - Nautgripahorn  

0507.9009 - - Annars  

0508.0000 Kórallar og áþekk efni, óunnið eða lauslega forunnið en ekki frekar 

unnið; skeljar lindýra, krabbadýra eða skrápdýra og kolkrabbabein, 

óunnið eða lauslega forunnið en ekki tilskorið, duft og úrgangur úr 

þessum vörum 

0510.0000 Ambra, bifurbelgur, desmerkattardeig og moskus; spanskflugur; gall, 

einnig þurrkað; kirtlar og aðrar vörur úr dýraríkinu sem notaðar eru 

við framleiðslu á vörum til lækninga, nýjar, kældar, frystar eða á 

annan hátt varðar til bráðabirgða gegn skemmdum  
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Íslenska tollskráin Vörulýsing 

úr 0710 Matjurtir (ósoðnar eða soðnar með gufu eða í vatni), frystar: 

0710.4000 - Sykurmaís  

úr 0711 Matjurtir, varðar skemmdum til bráðabirgða (t.d. með 

brennisteinstvíildisgasi, saltlegi, brennisteinssýrlingi eða öðrum 

verndandi upplausnum), en óhæfar í því ástandi til manneldis: 

  - Aðrar matjurtir; matjurtablöndur: 

0711.9002 - - Sykurmaís 

úr 1302 Jurtasafar og jurtakjarnar; pektínefni, pektínöt og pektöt; agar og 

önnur jurtaslím og hleypiefni, einnig umbreytt, unnið úr vörum úr 

jurtaríkinu: 

  - Jurtasafar og jurtakjarnar: 

  - - Aðrir:  

1302.1901 - - - Til matvælaframleiðslu 

1302.1909 - - - Aðrir  

  - Pektínefni, pektínöt og pektöt: 

1302.2001 - - Sem innihalda 5% eða meira miðað við þyngd af viðbættum sykri 

1401 Jurtaefni notað aðallega til fléttunar (t.d. bambus, spanskreyrspálmi, 

reyr, sef, körfuviður, raffíutrefjar, hreinsuð, bleikt eða lituð kornstrá, 

og linditrefjar):  

1401.1000 - Bambus  

1401.2000 - Spanskreyr  

1401.9000 - Annað  

1404 Vörur úr jurtaríkinu, ót.a.: 

1404.2000 - Baðmullardúnn (linters)  

  - Aðrar: 

1404.9001 - - Ýfingakönglar  

1404.9009 - - Annars 

úr 1517 Smjörlíki; blöndur eða framleiðsla til manneldis úr jurtafeiti eða -

olíum eða þáttum úr mismunandi fitu eða olíum þessa kafla, þó ekki 

feiti eða olíur til manneldis eða þættir þeirra í nr. 1516:  

  - Smjörlíki, þó ekki fljótandi smjörlíki: 

1517.1001 - - Sem inniheldur meira en 10% en ekki meira en 15% af mjólkurfitu 

miðað við þyngd 

  -  Annað: 

1517.9002 - - Sem inniheldur meira en 10% en ekki meira en 15% af mjókurfitu 

miðað við þyngd 

1517.9005 - - Neysluhæfar blöndur úr fljótandi sojabaunaolíu og baðmullar-

fræsolíu 
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Íslenska tollskráin Vörulýsing 

úr 1702 Annar sykur, þar með talinn kemískt hreinn laktósi, maltósi, glúkósi 

og frúktósi, í föstu formi; sykursíróp sem inniheldur hvorki bragðefni 

né litarefni; gervihunang, einnig blandað náttúrlegu hunangi; 

karamel: 

1702.5000 - Kemískt hreinn frúktósi  

  - Annað, þar með taldar einsykrur (invert sugar) og aðrar sykur- og 

sykursírópsblöndur, sem inniheldur sem þurrefni 50% af frúktósa 

miðað við þyngd: 

1702.9004 - - Kemískt hreinn maltsykur (maltósi)  

1704 Sætindi (þar með talið hvítt súkkulaði) án kakaóinnihalds: 

1704.1000 - Tyggigúmmí, einnig sykurhúðað  

  - Annað: 

1704.9001 - - Möndlumassi, blandaður sykri, og persipan (eftirlíking af 

möndlumassa), í 5 kg einingum eða þyngri 

1704.9002 - - Möndlumassi, blandaður sykri, og persipan (eftirlíking af 

möndlumassa), í einingum sem eru innan við 5 kg 

1704.9003 - - Steyptur skrautsykur 

1704.9004 - - Lakkrís, sykraður og lakkrísvörur 

1704.9005 - - Brjóstsykur, sælgætistöflur (pastillur), ót.a. 

1704.9006 - - Karamellur 

1704.9007 - - Vörur úr akasíulími (gum Arabic) 

1704.9008 - - Sætindi án glúteins og próteins og sérstaklega tilreidd fyrir 

ofnæmis- og efnaskiptasjúklinga 

1704.9009 - - Annars 

1806 Súkkulaði eða önnur matvæli sem innihalda kakaó: 

  - Kakaóduft sem inniheldur viðbættan sykur eða annað sætuefni: 

1806.1001 - - Til framleiðslu á drykkjarvörum 

1806.1009 - - Annað 

  - Önnur framleiðsla í blokkum, plötum eða stöngum sem vega meira 

en 2 kg, eða er lögur, deig, duft, korn eða önnur heild í umbúðum, 

sem innihalda meira en 2 kg: 

1806.2010 - - Núggatmassi í 5 kg blokkum eða þyngri  

1806.2020 - - Búðingsduft  

  - -  Kakaóduft, þó ekki vörur í nr. 1901, sem inniheldur 30% eða meira 

miðað við þyngd af nýmjólkur- og/eða undanrennudufti, með eða án 

viðbætts sykurs eða annarra sætiefna, en án íblöndunar annarra efna: 

1806.2031 - - - Með viðbættum sykri eða öðru sætiefni 

1806.2039 - - - Annað 

  - - Kakaóduft, þó ekki vörur í nr. 1901, sem inniheldur minna en 30% 

miðað við þyngd af nýmjólkur- og/eða undanrennudufti, með eða án 

viðbætts sykurs eða annarra sætiefna, en án íblöndunar annarra efna: 
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Íslenska tollskráin Vörulýsing 

1806.2041 - - - Með viðbættum sykri eða öðru sætiefni 

1806.2049 - - - Annað 

  - - Annað: 

1806.2050 - - - Önnur framleiðsla, þó ekki vörur í nr. 1901, sem inniheldur 30% 

eða meira miðað við þyngd af nýmjólkur- og/eða undanrennudufti 

1806.2060 - - - Önnur framleiðsla, þó ekki vörur í nr. 1901, sem inniheldur minna 

en 30% miðað við þyngd af nýmjólkur- og/eða undanrennudufti 

1806.2090 - - - Annað 

  - Annað í blokkum, plötum eða stöngum: 

  - - Fyllt:  

1806.3101 - - - Fyllt súkkulaði í plötum eða stöngum 

1806.3109 - - - Annað 

  - - Ófyllt: 

1806.3201 - - - Súkkulaði sem í eru einungis kakaódeig, sykur og ekki yfir 30% af 

kakaósmjöri, í plötum eða stöngum.  

1806.3202 - - - Súkkulaði sem í er kakaódeig, sykur, kakaósmjör og 

mjólkurþurrefni, í plötum eða stöngum. 

1806.3203 - - - Súkkulaðilíki í plötum eða stöngum 

1806.3209 - - - Annað  

  - Annað: 

  - - Efni til framleiðslu á drykkjarvörum: 

1806.9011 - - - Tilreidd drykkjarvöruefni að uppistöðu úr vörum í nr. 0401 til nr. 

0404, sem inniheldur 5% eða meira af kakaódufti, miðað við þyngd 

reiknað út frá algerlega fitusneyddum grunni, ót. a., sykur eða annað 

sætiefni, auk annarra minniháttar efnisþátta og bragð 

1806.9012 - - - Tilreidd drykkjarvöruefni, sem ásamt kakaói innihalda próteín 

og/eða önnur næringarefni, einnig vítamín, steinefni, jurtatrefjar, 

fjölómettaðar fitusýrur og bragðefni 

1806.9019 - - - Annað 

  - - Annað: 

1806.9021 - - - Búðingsduft, búðingur, súpur 

1806.9022 - - - Fæða sérstaklega tilreidd fyrir ungbörn og sjúka 

1806.9023 - - - Páskaegg 

1806.9024 - - - Íssósur og ídýfur 

1806.9025 - - - Húðað eða hjúpað svo sem rúsínur, hnetur, belgt korn, lakkrís, 

karamellur og hlaup 

1806.9026 - - - Konfekt 

1806.9027 - - - Morgunverðarkorn 
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Íslenska tollskráin Vörulýsing 

  - - - Kakaóduft, þó ekki vörur í nr. 1901, sem inniheldur 30% eða meira 

miðað við þyngd af nýmjólkur- og/eða undanrennudufti, með eða án 

viðbætts sykurs eða annarra sætiefna, en án íblöndunar annarra efna: 

1806.9041 - - - - Með viðbættum sykri eða öðrum sætiefnum 

1806.9049 - - - - Annað 

  - - - Kakaóduft, þó ekki vörur í nr. 1901, sem inniheldur minna en 30% 

miðað við þyngd af nýmjólkur- og/eða undanrennudufti, með eða án 

viðbætts sykurs eða annarra sætiefna, en án íblöndunar annarra efna: 

1806.9051 - - - - Með viðbættum sykri eða öðrum sætiefnum 

1806.9059 - - - - Annað 

  - - - Annars: 

1806.9091 - - - - Með viðbættum sykri eða öðrum sætiefnum 

1806.9099 - - - - Annað 

1901 Maltkjarni; framleiðsla úr mjöli, fín- eða grófmöluðu, klíðislausu 

korni, sterkju eða maltkjarna, sem ekki inniheldur kakaó eða 

inniheldur minna en 40% miðað við þyngd af kakaói reiknað út frá 

algerlega fitusneyddum grunni, ót.a.; matvæli úr vörum í nr. 0401-

0404 sem ekki innihalda kakaó eða innihalda minna en 5%, miðað við 

þyngd, af kakaói reiknað út frá algerlega fitusneyddum grunni, ót.a.:  

1901.1000 - Vörur framleiddar sem fæða fyrir hvítvoðunga eða ung börn, í 

smásöluumbúðum 

  - Blöndur og deig til framleiðslu á brauðvörum í nr. 1905: 

  - - Sem innihalda samanlagt 3% eða meira af nýmjólkurdufti, 

undanrennudufti, eggjum, mjólkurfitu (s.s. smjör), osti eða kjöti: 

1901.2011 - - - Til framleiðslu á hrökkbrauði í nr. 1905.1000 

1901.2012 - - - Til framleiðslu á hunangskökum og þess háttar í nr. 1905.2000 

1901.2051 - - - Til framleiðslu á sætakexi í nr. 1905.3110, þ.m.t. smákökur 

1901.2052 - - - Til framleiðslu á sætakexi í nr. 1905.3120, þ.m.t. smákökur 

1901.2053 - - - Til framleiðslu á piparkökum í nr. 1905.3131 

1901.2054 - - - Til framleiðslu á vöfflum og kexþynnum í nr. 1905.3201 og 

1905.3209 með viðbættum sykri eða öðrum sætiefnum 

1901.2055 - - - Til framleiðslu á vöfflum og kexþynnum í nr. 1905.3201 og 

1905.3209 án viðbætts sykurs eða annarra sætiefna 

1901.2056 - - - Til framleiðslu á tvíbökum, ristuðu brauði og áþekkum ristuðum 

vörum í nr. 1905.4000 

1901.2057 - - - Til framleiðslu á brauði í nr. 1905.9011, með fyllingu sem að 

meginhluta er úr smjöri eða öðrum mjólkurafurðum 

1901.2058 - - - Til framleiðslu á brauði í nr. 1905.9019 



7.6.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 37/31 

 7
.6

.2
0
1

8
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

N
r. 3

7
/3

1
 

Íslenska tollskráin Vörulýsing 

1901.2059 - - - Til framleiðslu á ósætu kexi í nr. 1905.9021 og 1905.9029 

1901.2061 - - - Til framleiðslu á saltkexi og kryddkexi í nr. 1905.9030 

1901.2062 - - - Til framleiðslu á kökum og konditorstykkjum í nr. 1905.9041 og 

1905.9049 með viðbættum sykri eða öðrum sætiefnum 

1901.2063 - - - Til framleiðslu á kökum og konditorstykkjum í nr. 1905.9041 og 

1905.9049 án viðbætts sykurs eða annarra sætiefna 

1901.2064 - - - Blöndur og deig, með kjötinnihaldi til framleiðslu á bökum, þ.m.t. 

pítsur (pizza) í nr. 1905.9051 

1901.2065 - - - Blöndur og deig, með öðru innihaldi en kjöti, til framleiðslu á 

bökum, þ.m.t. pítsur (pizza) í nr. 1905.9059 

1901.2066 - - - Til framleiðslu á nasli, svo sem skífum, skrúfum, hringjum, keilum, 

stöngum o.þ.h. 

1901.2067 - - - Til framleiðslu á vörum í nr. 1905.9091 

1901.2068 - - - Til framleiðslu á vörum í nr. 1905.9099 

  - - Annars:  

1901.2071 - - - Til framleiðslu á hrökkbrauði í nr. 1905.1000 

1901.2072 - - - Til framleiðslu á hunangskökum og þess háttar í nr. 1905.2000 

1901.2073 - - - Til framleiðslu á sætakexi í nr. 1905.3110, þ.m.t. smákökur 

1901.2074 - - - Til framleiðslu á sætakexi í nr. 1905.3120, þ.m.t. smákökur 

1901.2075 - - - Til framleiðslu á piparkökum í nr. 1905.3131 

1901.2076 - - - Til framleiðslu á vöfflum og kexþynnum í nr. 1905.3201 og 

1905.3209 

1901.2077 - - - Til framleiðslu á tvíbökum, ristuðu brauði og áþekkum ristuðum 

vörum í nr. 1905.4000 

1901.2078 - - - Til framleiðslu á brauði í nr. 1905.9011, með fyllingu sem að 

meginhluta er úr smjöri eða öðrum mjólkurafurðum 

1901.2079 - - - Til framleiðslu á brauði í nr. 1905.9019 

1901.2081 - - - Til framleiðslu á ósætu kexi í nr. 1905.9021 og 1905.9029 

1901.2082 - - - Til framleiðslu á saltkexi og kryddkexi í nr. 1905.9030 

1901.2083 - - - Til framleiðslu á kökum og konditorstykkjum í nr. 1905.9041 

1901.2084 - - - Til framleiðslu á kökum og konditorstykkjum í nr. 1905.9049 

1901.2085 - - - Blöndur og deig, með kjötinnihaldi til framleiðslu á bökum, þ.m.t. 

pítsur (pizza) í nr. 1905.9051 



Nr. 37/32 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.6.2018 
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1901.2086 - - - Blöndur og deig, með kjötinnihaldi til framleiðslu á bökum, þ.m.t. 

pítsur í nr. 1905.9051 

1901.2087 - - - Til framleiðslu á nasli, svo sem skífum, skrúfum, hringjum, keilum, 

stöngum o.þ.h. 

1901.2088 - - - Til framleiðslu á vörum í nr. 1905.9091 með viðbættum sykri eða 

öðrum sætiefnum 

1901.2089 - - - Annað til framleiðslu á vörum í nr. 1905.9099 

  - Annað: 

  - - Efni til framleiðslu á drykkjarvörum: 

1901.9021 - - - Tilreidd drykkjarvöruefni að uppistöðu úr vörum í nr. 0401 til  

nr. 0404, sem ekki innihalda kakaó eða innihalda kakaó innan við 

5% miðað við þyngd reiknað út frá algerlega fitusneyddum grunni, 

ót. a., með viðbættum sykri eða öðrum sætiefnum, auk annarra 

minni háttar efnisþátta og bragðefna 

1901.9029 - - - Önnur tilreidd drykkjarvöruefni að uppistöðu úr vörum í nr. 0401 til 

nr. 0404, sem ekki innihalda kakaó eða innihalda kakaó innan við 

5% miðað við þyngd reiknað út frá algerlega fitusneyddum grunni, 

ót. a. 

1901.9031 - - - Önnur drykkjarvöruefni með viðbættum sykri eða öðrum sætiefnum 

1901.9039 - - - Önnur drykkjarvöruefni 

1901.9091 - - - Með viðbættum sykri eða öðrum sætiefnum 

1901.9099 - - - Annað 

úr 1902 Pasta, einnig soðin eða fyllt (með kjöti eða öðrum efnum) eða unnin á 

annan hátt, svo sem spaghettí, makkarónur, núðlur, lasagne, gnocchi, 

ravíólí, kannellóní; couscous, einnig unnið: 

  - Ósoðin pasta, ekki fyllt eða unnin á annan hátt: 

1902.1100 - - Með eggjainnihaldi  

1902.1900 - - Annað  

  -  Fyllt pasta, einnig soðin eða unnin á annan hátt: 

  - - Með fiski, krabbadýrum, lindýrum og öðrum sjávar- eða 

vatnahryggleysingjum:  

1902.2011 - - - Sem að magni til er meira en 20% miðað við þyngd 

1902.2019 - - - Annars 

  - - Með pylsum, kjöti, hlutum af dýrum eða blóði eða blöndum af því: 

1902.2022 - - - Sem inniheldur 3%, til og með 20%, miðað við þyngd af pylsum, 

kjöti, hlutum af dýrum eða blóði eða blöndum af því 

1902.2029 - - - Annars 

  - - Fyllt með osti: 

1902.2031 - - - Sem inniheldur meira en 3% af osti 
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Íslenska tollskráin Vörulýsing 

1902.2039 - - - Annars 

  - - Fyllt með kjöti og osti: 

1902.2041 - - - Sem að magni til er meira en 20% miðað við þyngd af kjöti og osti 

1902.2042 - - - Sem inniheldur samanlagt 3%, til og með 20%, af kjöti og osti 

1902.2049 - - - Annars 

1902.2050 - - Annað 

  - Önnur pasta: 

1902.3010 - - Með fiski, krabbadýrum, lindýrum og öðrum sjávar- eða 

vatnahryggleysingjum 

  - - Með pylsum, kjöti, hlutum af dýrum eða blóði eða blöndum af því: 

1902.3021 - - - Sem að magni til er 3%, til og með 20% miðað við þyngd 

1902.3029 - - - Annars  

  - - Með osti: 

1902.3031 - - - Sem að magni til er meira en 3%, miðað við þyngd 

1902.3039 - - - Annars  

  - - Með kjöti og osti: 

1902.3041 - - - Sem að magni til er samanlagt 3%, til og með 20% miðað við þyngd 

1902.3049 - - - Annað 

1902.3050 - - Annars 

  - Couscous: 

1902.4010 - - Með fiski, krabbadýrum, lindýrum og öðrum sjávar- eða 

vatnahryggleysingjum 

  - - Með pylsum, kjöti, hlutum af dýrum eða blóði eða blöndum af því: 

1902.4021 - - - Sem að magni til er 3%, til og með 20% miðað við þyngd 

1902.4029 - - - Annars 

1902.4030 - - Annað 

1903 Tapíókamjöl og tapíókalíki úr sterkju, sem flögur, grjón, perlur, 

sáldur eða í áþekkri mynd: 

1903.0001 - Í smásöluumbúðum 5 kg eða minni  

1903.0009 - Annað  

1904 Matvæli úr belgdu eða steiktu korni eða kornvörum (t.d. kornflögur); 

korn (annað en maís), sem grjón eða sem flögur eða önnur unnin 

grjón (þó ekki mjöl, fín- eða grófmalað og klíðislaust korn), forsoðið 

eða unnið á annan hátt, ót.a.: 

  - Matvæli úr belgdu eða steiktu korni eða kornvörum: 

1904.1001 - - Nasl svo sem skífur, skrúfur, hringir, keilur, stangir o.þ.h. 

1904.1003 - - Morgunverðarkorn með meira en 10% af viðbættum sykri eða öðru 

sætiefni 

1904.1004 - - Annað morgunverðarkorn 
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1904.1009 - - Annað 

  - Matvæli úr ósteiktum kornflögum eða úr blöndum ósteiktra og 

steiktra kornflaga eða belgdu korni: 

1904.2001 - - Að meginstofni úr belgdu eða steiktu korni eða kornvörum 

1904.2009 - - Annað 

  - Brotið hveiti (bulgur): 

1904.3001 - - Með kjötinnihaldi sem að magni til er 3%, til og með 20%, miðað 

við þyngd 

1904.3009 - - Annað 

  -  Annars: 

1904.9001 - - Með kjötinnihaldi sem að magni til er 3%, til og með 20%, miðað 

við þyngd 

1904.9009 - - Með kjötinnihaldi sem að magni til er 3%, til og með 20%, miðað 

við þyngd 

1905 Brauð, sætabrauð, kökur, kex og aðrar brauðvörur, einnig með 

kakaói; altarisbrauð, lyfjahylki, innsiglunaroblátur, rísþynnur og 

áþekkar vörur: 

1905.1000 - Hrökkbrauð  

1905.2000 - Hunangskökur (engiferkökur) og þess háttar  

  - Sætakex; vöfflur og kexþynnur: 

  - - Sætakex: 

1905.3110 - - - Húðað eða hjúpað með súkkulaði eða með kremi sem inniheldur 

kakaó 

1905.3120 - - - Án glúteins og próteins og sérstaklega tilreidd fyrir ofnæmis- og 

efnaskiptasjúklinga  

  - - - Annað: 

1905.3131 - - - - Piparkökur 

1905.3132 - - - - Sætakex og smákökur, sem innihalda minna en 20% af sykri 

1905.3139 - - - - Annað sætakex og smákökur 

  - - Vöfflur og kexþynnur: 

1905.3201 - - - Húðað eða hjúpað með súkkulaði eða með kremi sem inniheldur 

kakaó 

1905.3209 - - - Aðrar 

1905.4000 - Tvíbökur, ristað brauð og áþekkar ristaðar vörur 

  - Annað: 

  - - Brauð: 

1905.9011 - - - Með fyllingu sem er að meginhluta úr smjöri eða öðrum 

mjólkurafurðum (t.d. hvítlaukssmjör) 

1905.9019 - - - Annað 

  - - Ósætt kex: 

1905.9021 - - - Án glúteins og próteins og sérstaklega tilreidd fyrir ofnæmis- og 

efnaskiptasjúklinga 
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Íslenska tollskráin Vörulýsing 

1905.9029 - - - Annað 

1905.9030 - - Saltkex og kryddkex 

  - - Kökur og konditorstykki: 

1905.9041 - - - Án glúteins og próteins og sérstaklega tilreidd fyrir ofnæmis- og 

efnaskiptasjúklinga 

1905.9049 - - - Önnur 

  - - Bökur, þ.m.t. pítsur (pizza):  

1905.9051 - - - Sem innihalda kjöt 

1905.9059 - - - Aðrar 

1905.9060 - - Nasl svo sem skífur, skrúfur, hringir, keilur, stangir o.þ.h. 

  - - Annars: 

1905.9091 - - - Með viðbættum sykri eða öðrum sætiefnum 

1905.9099 - - - Annað 

úr 2001 Matjurtir, ávextir, hnetur og aðrir plöntuhlutar til manneldis, unnið 

eða varið skemmdum með ediki eða ediksýru: 

  - Annað: 

2001.9001 - - Sykurmaís (Zea mays var. saccharata) 

2001.9002 - - Kínverskar kartöflur, sætar kartöflur og aðrir svipaðir ætir 

plöntuhlutar sem innihalda 5% eða meira af sterkju miðað við 

þyngd 

úr 2001.9009 - - sem innihalda pálmahjörtu 

úr 2004 Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með 

ediki eða ediksýru, frystar: 

  - Kartöflur: 

2004.1001 - - Fín- eða grófmalaðar eða flögur 

  - Aðrar matjurtir og matjurtablöndur: 

2004.9001 - - Sykurmaís (Zea mays var. saccharata) 

úr 2005 Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með 

ediki eða ediksýru, ófrystar: 

  - Kartöflur: 

2005.2001 - - Fín- eða grófmalaðar eða flögur 

2005.8000 - Sykurmaís (Zea mays var. saccharata) 

úr 2006 Matjurtir, ávextir, hnetur, ávaxtahýði og aðrir plöntuhlutar, varið 

skemmdum með sykri (gegndreypt, gljásykrað eða kristallað):  

  - Frystar matjurtir: 

2006.0011 - - Sykurmaís (Zea mays var. saccharata) 

  -  Aðrar matjurtir: 

2006.0021 - - Sykurmaís (Zea mays var. saccharata) 
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2007 Sulta, ávaxtahlaup, mauk, ávaxta- eða hnetudeig, fengið með suðu, 

einnig með viðbættum sykri eða öðru sætiefni: 

2007.1000 - Jafnblönduð framleiðsla 

  - Annað: 

2007.9100 - - Sítrusávextir  

2007.9900 - - Annars  

úr 2008 Ávextir, hnetur og aðrir ætir plöntuhlutar, unnið eða varið 

skemmdum á annan hátt, einnig með viðbættum sykri eða öðru 

sætiefni eða áfengi, ót.a.: 

  - Hnetur, jarðhnetur og önnur fræ, einnig blandað saman: 

  - - Jarðhnetur: 

2008.1101 - - - Hnetusmjör  

úr 2008.1109 - - - Aðrar, ristaðar 

  - Aðrar, m.a. blöndur sem ekki eru undir undirnúmeri 2008.19: 

2008.9100 - - Pálmahjörtu 

  - - Annars: 

2008.9902 - - - Maís (korn) annað en sykurmaís (Zea mays var. saccharata) 

úr 2101 Kjarni, kraftur og seyði úr kaffi, tei eða maté og framleiðsla að stofni 

til úr þessum vörum eða að stofni til úr kaffi, tei eða maté; brenndar 

síkóríurætur og annað brennt kaffilíki, og kjarni, kraftur og seyði úr 

þeim: 

  - Kjarni, kraftur, seyði úr kaffi, og framleiðsla að stofni til úr þessum 

kjarna, krafti eða seyði eða að stofni til úr kaffi: 

  - - Framleiðsla að stofni til úr kjarna, krafti eða seyði eða að stofni til 

úr kaffi: 

2101.1201 - - - Með 1,5%, eða meira af mjólkurfitu, 2,5% eða meira af 

mjólkurpróteíni, 5% eða meira af sykri eða 5% af sterkju miðað við 

þyngd 

  - Kjarni, kraftur og seyði úr kaffi, tei eða maté og framleiðsla að 

stofni til úr þessum kjörnum, krafti eða seyði eða að stofni til úr 

kaffi, tei eða maté: 

2101.2001 - - Með 1,5% eða meira af mjólkurfitu, 2,5% eða meira af 

mjólkurpróteíni, 5% eða meira af sykri eða 5% af sterkju miðað við 

þyngd 

  - Brenndar síkóríurætur og annað brennt kaffilíki, og kjarni, kraftur 

eða seyði úr þeim: 

2101.3001 - - Annað brennt kaffilíki en brenndar síkóríurætur, kjarni, kraftur og 

seyði úr öðru brenndu kaffilíki, en brenndum síkóríurótum 

2102 Ger (lifandi eða dautt); aðrar einfruma örverur, dauðar (þó ekki 

bóluefni í nr. 3002); unnið bökunarduft: 
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Íslenska tollskráin Vörulýsing 

  - Lifandi ger: 

2102.1001 - - Annað en brauðger, þó ekki það sem notað er í skepnufóður 

2102.1009 - - Annað 

  - Dautt ger; aðrar einfruma örverur, dauðar: 

2102.2001 - - Dautt ger 

2102.2002 - - Dauðir einfruma þörungar 

2102.2003 - - Til nota í skepnufóður 

2102.2009 - - Annað 

  -  Unnið bökunarduft:  

2102.3001 - - Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna 

2102.3009 - - Annað 

úr 2103 Sósur og framleiðsla í þær; blönduð bragðefni og blönduð 

bragðbætiefni; mustarðsmjöl, fín- eða grófmalað, og unninn 

mustarður: 

2103.2000 -  Tómatsósa og aðrar sósur úr tómötum  

  -  Mustarðsmjöl, fín- eða grófmalað, og unninn mustarður (sinnep): 

2103.3001 - - Unninn mustarður (sinnep) sem inniheldur meira en 5% af 

viðbættum sykri miðað við þyngd 

  -  Annað: 

2103.9010 - - Tilreiddar matjurtasósur að meginstofni úr mjöli, sterkju eða 

maltkjarna  

2103.9020 - - Majones  

2103.9030 - - Olíusósur, ót.a. (t.d. remulaðisósur)  

  - - Með kjötinnihaldi: 

2103.9051 - - - Að magni til er meira en 20%, miðað við þyngd 

2103.9052 - - - Að magni til er 3%, til og með 20% miðað við þyngd 

2103.9059 - - - Annars 

  - - Annað: 

2103.9091 - - - Með viðbættum sykri eða öðrum sætiefnum 

2103.9099 - - - Annars 

2104 Súpur og seyði og framleiðsla í það; jafnblönduð samsett matvæli: 

  - Súpur og seyði og framleiðsla í það: 

2104.1001 - - Tilreiddar matjurtasúpur að meginstofni úr mjöli, sterkju eða 

maltkjarna 

2104.1002 - - Annað súpuduft í 5 kg umbúðum eða stærri  

2104.1003 - - Niðursoðnar fisksúpur  

  - - Aðrar súpur:  

2104.1011 - - - Með kjötinnihaldi sem að magni til er meira en 20%, miðað við 

þyngd 
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2104.1012 - - - Með kjötinnihaldi sem að magni til er 3%, til og með 20% 

2104.1019 - - - Annars 

  - - Annað: 

2104.1021 - - - Með kjötinnihaldi sem að magni til er meira en 20%, miðað við 

þyngd 

2104.1022 - - - Með kjötinnihaldi sem að magni til er 3%, til og með 20% 

2104.1029 - - - Annars 

  - Jafnblönduð samsett matvæli: 

2104.2001 - - Með kjötinnihaldi sem að magni til er meira en 20%, miðað við 

þyngd 

2104.2002 - - Með kjötinnihaldi sem að magni til er 3%, til og með 20% 

2104.2003 - - Sem innihalda fisk, krabbadýr, skeldýr eða aðra sjávar- eða 

vatnahryggleysingja 

2104.2009 - - Önnur 

úr 2106 Matvæli, ót.a.: 

2106.1000 - Próteínseyði og textúruð próteínefni  

  - Önnur 

  - - Ávaxtasafi tilreiddur og blandaður umfram það sem tilgreint er í nr. 

2009: 

2106.9011 - - - Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum eða stærri 

2106.9012 - - - Annar í öðrum umbúðum með viðbættum sykri eða öðrum 

sætiefnum  

2106.9013 - - - Annar í öðrum umbúðum  

  - - Efni til framleiðslu á drykkjarvörum: 

2106.9023 - - - Blöndur jurta eða jurtahluta, einnig blandaðar jurtakjörnum, til 

lögunar á jurtaseyði 

2106.9024 - - - Sérstaklega tilreidd fyrir ungbörn og sjúka 

2106.9025 - - - Tilreidd drykkjarvöruefni, sem innihalda próteín og/eða önnur 

næringarefni, einnig vítamín, steinefni, jurtatrefjar, fjölómettaðar 

fitusýrur og bragðefni 

2106.9026 - - - Tilreidd drykkjarvöruefni úr ginsengkjörnum, blönduðum öðrum 

efnisþáttum, svo sem glúkósa eða laktósa  

2106.9027 - - - Áfengislaus efni (vatnssneyddir kjarnar) án viðbætts sykurs eða 

annarra sætiefna 

2106.9028 - - - Áfengislaus efni (vatnssneyddir kjarnar) með viðbættum sykri 

2106.9029 - - - Áfengislaus efni (vatnssneyddir kjarnar) með viðbættum sætiefnum 

  - - - Áfengisblöndur með meira en 0,5% af vínanda að rúmmáli, sem 

notaðar eru til framleiðslu á drykkjarvörum: 

2106.9031 - - - - Með meira en 0,5%, til og með 2,25% vínanda að rúmmáli 

2106.9032 - - - - Með meira en 2,25%, til og með 15% vínanda að rúmmáli 

2106.9033 - - - - Með meira en 15% til og með 22% af hreinum vínanda að rúmmáli 
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Íslenska tollskráin Vörulýsing 

2106.9034 - - - - Með yfir 22% til og með 32% af hreinum vínanda að rúmmáli 

2106.9035 - - - - Með yfir 32 % til og með 40 % af hreinum vínanda að rúmmáli 

2106.9036 - - - - Með yfir 40 % til og með 50 % af hreinum vínanda að rúmmáli 

2106.9037 - - - - Með yfir 50 % til og með 60 % af hreinum vínanda að rúmmáli 

2106.9038 - - - - Aðrar 

2106.9039 - - - Önnur 

  - - Búðingsduft: 

2106.9041 - - - Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna sem inniheldur mjólkurduft, 

eggjahvítu eða eggjarauðu 

2106.9042 - - - Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna sem inniheldur hvorki 

mjólkurduft né eggjahvítu eða eggjarauðu 

2106.9048 - - - Annað, sem inniheldur mjólkurduft, eggjahvítu eða eggjarauðu 

2106.9049 - - - Annað, sem inniheldur hvorki mjólkurduft né eggjahvítu eða 

eggjarauðu 

2106.9051 - - Blöndur úr kemískum efnum og fæðu, svo sem sakkaríni og laktósa 

notaðar sem sætuefni 

2106.9062 - - Ávaxtasúpur og -grautar 

2106.9064 - - Með kjötinnihaldi sem að magni til er 3%, til og með 20%, miðað 

við þyngd 

2106.9065 - - Lýsispillur og önnur vítamín, ót. a 

2106.9066 - - Fæðubótarefni, ót. a. 

2106.9067 - - Jurtarjómi 

2106.9068 - - Jurtaostur 

  - - Sælgæti sem hvorki inniheldur sykur né kakaó: 

2106.9071 - - - Tyggigúmmí  

2106.9072 - - - Annað 

2106.9079 - - Annað 

2202 Vatn, þar með talið ölkelduvatn og loftblandað vatn, með viðbættum 

sykri eða öðru sætuefni eða bragðbætt, og aðrar óáfengar 

drykkjarvörur, þó ekki ávaxtasafar eða matjurtasafar í nr. 2009:  

  - Vatn, þar með talið ölkelduvatn og loftblandað vatn, með viðbættum 

sykri eða öðru sætuefni eða bragðbætt: 

  - - Gosdrykkir með viðbættum sykri eða sætiefnum: 

2202.1011 - - - Í einnota stálumbúðum 

2202.1012 - - - Í einnota álumbúðum 

2202.1013 - - - Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml 

2202.1014 - - - Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni 

2202.1015 - - - Í einnota plastumbúðum, lituðum 
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2202.1016 - - - Í einnota plastumbúðum, ólituðum 

2202.1019 - - - Annars 

  - - Gosdrykkir án viðbætts sykurs eða sætiefna: 

2202.1031 - - - Í einnota stálumbúðum 

2202.1032 - - - Í einnota álumbúðum 

2202.1033 - - - Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml 

2202.1034 - - - Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni 

2202.1035 - - - Í einnota plastumbúðum, lituðum 

2202.1036 - - - Í einnota plastumbúðum, ólituðum 

2202.1039 - - - Annað 

  - - Sérstaklega tilreitt fyrir ungbörn og sjúka: 

2202.1041 - - - Í pappaumbúðum 

2202.1042 - - - Í einnota stálumbúðum 

2202.1043 - - - Í einnota álumbúðum 

2202.1044 - - - Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml 

2202.1045 - - - Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni 

2202.1046 - - - Í einnota plastumbúðum, lituðum 

2202.1047 - - - Í einnota plastumbúðum, ólituðum 

2202.1049 - - - Annars 

  - - Annað: 

2202.1091 - - - Í pappaumbúðum 

2202.1092 - - - Í einnota stálumbúðum 

2202.1093 - - - Í einnota álumbúðum 

2202.1094 - - - Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml 

2202.1095 - - - Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni 

2202.1096 - - - Í einnota plastumbúðum, lituðum 

2202.1097 - - - Í einnota plastumbúðum, ólituðum 

2202.1099 - - - Annars 

  - Annað: 

  - - Úr mjólkurafurðum og öðrum efnisþáttum, enda séu mjólkurafurðir 

50% eða meira en minna en 75% af þyngd vörunnar án umbúða: 

2202.9011 - - - Í pappaumbúðum 

2202.9012 - - - Í einnota stálumbúðum 

2202.9013 - - - Í einnota álumbúðum 

2202.9014 - - - Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml 

2202.9015 - - - Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni 

2202.9016 - - - Í einnota plastumbúðum, lituðum 
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Íslenska tollskráin Vörulýsing 

2202.9017 - - - Í einnota plastumbúðum, ólituðum 

2202.9019 - - - Annars 

  - - Sérstaklega tilreitt fyrir ungbörn og sjúka: 

2202.9021 - - - Í pappaumbúðum 

2202.9022 - - - Í einnota stálumbúðum 

2202.9023 - - - Í einnota álumbúðum 

2202.9024 - - - Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml 

2202.9025 - - - Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni 

2202.9026 - - - Í einnota plastumbúðum, lituðum 

2202.9027 - - - Í einnota plastumbúðum, ólituðum 

2202.9029 - - - Annars 

  - - Drykkjarvörur úr sojabaunum: 

2202.9031 - - - Í pappaumbúðum 

2202.9032 - - - Í einnota stálumbúðum 

2202.9033 - - - Í einnota álumbúðum 

2202.9034 - - - Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml 

2202.9035 - - - Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni 

2202.9036 - - - Í einnota plastumbúðum, lituðum 

2202.9037 - - - Í einnota plastumbúðum, ólituðum 

2202.9039 - - - Annars 

  - - Drykkjarvörur úr hrísgrjónum og/eða möndlum: 

2202.9041 - - - Í pappaumbúðum 

2202.9042 - - - Í einnota stálumbúðum 

2202.9043 - - - Í einnota álumbúðum 

2202.9044 - - - Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml 

2202.9045 - - - Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni 

2202.9046 - - - Í einnota plastumbúðum, lituðum 

2202.9047 - - - Í einnota plastumbúðum, ólituðum 

2202.9049 - - - Annars 

  - - Annars: 

2202.9091 - - - Í pappaumbúðum 

2202.9092 - - - Í einnota stálumbúðum 

2202.9093 - - - Í einnota álumbúðum 

2202.9094 - - - Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml 

2202.9095 - - - Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni 

2202.9096 - - - Í einnota plastumbúðum, lituðum 

2202.9097 - - - Í einnota plastumbúðum, ólituðum 
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2202.9099 - - - Annars 

2203 Öl gert úr malti: 

  -  Öl með meira en 0,5% til og með 2,25% vínanda að rúmmáli: 

2203.0011 - - Í einnota stálumbúðum 

2203.0012 - - Í einnota álumbúðum 

2203.0013 - - Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml 

2203.0014 - - Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni 

2203.0015 - - Í einnota plastumbúðum, lituðum 

2203.0016 - - Í einnota plastumbúðum, ólituðum 

2203.0019 - - Annars 

  - Annað: 

2203.0091 - - Í einnota stálumbúðum 

2203.0092 - - Í einnota álumbúðum 

2203.0093 - - Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml 

2203.0094 - - Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni 

2203.0095 - - Í einnota plastumbúðum, lituðum 

2203.0096 - - Í einnota plastumbúðum, ólituðum 

2203.0099 - - Annars 

2205 Vermút og annað vín úr nýjum þrúgum bragðbætt með plöntum eða 

ilmefnum: 

  - Í tveggja lítra umbúðum eða minni: 

  - - Með meira en 0,5% til og með 2,25% vínanda að rúmmáli: 

2205.1011 - - - Í einnota stálumbúðum 

2205.1012 - - - Í einnota álumbúðum 

2205.1013 - - - Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml 

2205.1014 - - - Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni 

2205.1015 - - - Í einnota plastumbúðum, lituðum 

2205.1016 - - - Í einnota plastumbúðum, ólituðum 

2205.1019 - - - Annað 

  - - Með meira en 2,25% til og með 15% af hreinum vínanda að 

rúmmáli, enda innihaldi varan eingöngu vínanda sem myndast hefur 

við gerjun án hvers kyns eimingar: 

2205.1021 - - - Í einnota stálumbúðum 

2205.1022 - - - Í einnota álumbúðum 

2205.1023 - - - Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml 

2205.1024 - - - Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni 
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Íslenska tollskráin Vörulýsing 

2205.1025 - - - Í einnota plastumbúðum, lituðum 

2205.1026 - - - Í einnota plastumbúðum, ólituðum 

2205.1029 - - - Annað 

  - - Annað: 

2205.1091 - - - Í einnota stálumbúðum 

2205.1092 - - - Í einnota álumbúðum 

2205.1093 - - - Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml 

2205.1094 - - - Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni 

2205.1095 - - - Í einnota plastumbúðum, lituðum 

2205.1096 - - - Í einnota plastumbúðum, ólituðum 

2205.1099 - - - Annað 

  - Annars: 

  - - Með meira en 0,5% til og með 2,25% vínanda að rúmmáli: 

2205.9011 - - - Í einnota stálumbúðum 

2205.9012 - - - Í einnota álumbúðum 

2205.9013 - - - Í einnota glerumbúðum  

2205.9015 - - - Í einnota plastumbúðum, lituðum 

2205.9016 - - - Í einnota plastumbúðum, ólituðum 

2205.9019 - - - Annað 

  - - Með meira en 2,25% til og með 15% af hreinum vínanda að 

rúmmáli, enda innihaldi varan eingöngu vínanda sem myndast hefur 

við gerjun án hvers kyns eimingar: 

2205.9021 - - - Í einnota stálumbúðum 

2205.9022 - - - Í einnota álumbúðum 

2205.9023 - - - Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml 

2205.9025 - - - Í einnota plastumbúðum, lituðum 

2205.9026 - - - Í einnota plastumbúðum, ólituðum 

2205.9029 - - - Annað 

  - - Annað: 

2205.9091 - - - Í einnota stálumbúðum 

2205.9092 - - - Í einnota álumbúðum 

2205.9093 - - - Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml 

2205.9095 - - - Í einnota plastumbúðum, lituðum 

2205.9096 - - - Í einnota plastumbúðum, ólituðum 

2205.9099 - - - Annað 

úr 2207 Ómengað etylalkóhól að alkóhólstyrkleika 80% eða meira miðað við 

rúmmál; etylalkóhól og aðrir áfengir vökvar, mengað, að hvaða 

styrkleika sem er: 
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2207.2000 - Etylalkóhól og aðrir áfengir vökvar, mengað, að hvaða styrkleika 

sem er  

úr 2208 Ómengað etylalkóhól að alkóhólstyrkleika minna en 80% miðað við 

rúmmál; áfengir vökvar, líkjörar og aðrar áfengar drykkjarvörur: 

  - Romm og aðrir áfengir vökvar fengnir með eimingu gerjaðra vara úr 

sykurreyr: 

2208.4011 - - Í einnota stálumbúðum 

2208.4012 - - Í einnota álumbúðum 

2208.4013 - - Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml 

2208.4014 - - Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni 

2208.4015 - - Í einnota plastumbúðum, lituðum 

2208.4016 - - Í einnota plastumbúðum, ólituðum 

2208.4019 - - Annars 

  - Gin og genever: 

  - - Gin: 

2208.5031 - - - Í einnota stálumbúðum 

2208.5032 - - - Í einnota álumbúðum 

2208.5033 - - - Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml 

2208.5034 - - - Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni 

2208.5035 - - - Í einnota plastumbúðum, lituðum 

2208.5036 - - - Í einnota plastumbúðum, ólituðum 

2208.5039 - - - Annað 

  - - Genever: 

2208.5041 - - - Í einnota stálumbúðum 

2208.5042 - - - Í einnota álumbúðum 

2208.5043 - - - Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml 

2208.5044 - - - Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni 

2208.5045 - - - Í einnota plastumbúðum, lituðum 

2208.5046 - - - Í einnota plastumbúðum, ólituðum 

2208.5049 - - - Annað 

  - Vodka: 

2208.6011 - - Í einnota stálumbúðum 

2208.6012 - - Í einnota álumbúðum 

2208.6013 - - Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml 

2208.6014 - - Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni 

2208.6015 - - Í einnota plastumbúðum, lituðum 

2208.6016 - - Í einnota plastumbúðum, ólituðum 

2208.6019 - - Annars 

  - Líkjörar og áfengisblöndur (cordials): 
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Íslenska tollskráin Vörulýsing 

  - - Með meira en 0,5% til og með 2,25% vínanda að rúmmáli: 

2208.7021 - - - Í einnota stálumbúðum 

2208.7022 - - - Í einnota álumbúðum 

2208.7023 - - - Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml 

2208.7024 - - - Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni 

2208.7025 - - - Í einnota plastumbúðum, lituðum 

2208.7026 - - - Í einnota plastumbúðum, ólituðum 

2208.7029 - - - Annað 

  - - Annars: 

2208.7081 - - - Í einnota stálumbúðum 

2208.7082 - - - Í einnota álumbúðum 

2208.7083 - - - Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml 

2208.7084 - - - Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni 

2208.7085 - - - Í einnota plastumbúðum, lituðum 

2208.7086 - - - Í einnota plastumbúðum, ólituðum 

2208.7089 - - - Annað 

  - Annað 

  - - Ákavíti (brennivín): 

2208.9021 - - - Í einnota stálumbúðum 

2208.9022 - - - Í einnota álumbúðum 

2208.9023 - - - Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml 

2208.9024 - - - Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni 

2208.9025 - - - Í einnota plastumbúðum, lituðum 

2208.9026 - - - Í einnota plastumbúðum, ólituðum 

2208.9029 - - - Annað 

  - - Ákavíti: 

2208.9031 - - - Í einnota stálumbúðum 

2208.9032 - - - Í einnota álumbúðum 

2208.9033 - - - Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml 

2208.9034 - - - Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni 

2208.9035 - - - Í einnota plastumbúðum, lituðum 

2208.9036 - - - Í einnota plastumbúðum, ólituðum 

2208.9039 - - - Annað 

2209.0000 Edik og edikslíki fengið úr ediksýru  

2402 Vindlar, einnig endaskornir, smávindlar og vindlingar, úr tóbaki eða 

tóbakslíki: 

  - Vindlar, einnig endaskornir, og smávindlar, með tóbaksinnihaldi: 
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Íslenska tollskráin Vörulýsing 

2402.1001 - - Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til landsins til 

einkanota, eða er sent hingað til lands án þess að um innflutning í 

atvinnuskyni sé að ræða 

2402.1009 - - Aðrir 

  -  Vindlingar með tóbaksinnihaldi: 

2402.2001 - - Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til landsins til 

einkanota, eða er sent hingað til lands án þess að um innflutning í 

atvinnuskyni sé að ræða 

2402.2009 - - Aðrir 

  - Annað: 

  - - Vindlar og smávindlar úr tóbakslíki: 

2402.9011 - - - Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til landsins til 

einkanota, eða er sent hingað til lands án þess að um innflutning í 

atvinnuskyni sé að ræða 

2402.9019 - - - Aðrir 

  - - Annað: 

2402.9091 - - - Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til landsins til 

einkanota, eða er sent hingað til lands án þess að um innflutning í 

atvinnuskyni sé að ræða 

2402.9099 - - - Aðrir 

2403 Önnur framleiðsla úr tóbaki og framleitt tóbakslíki; jafnblandað eða 

endurunnið tóbak; tóbakskjarnar og tóbaksseyði: 

  - Reyktóbak, einnig með einhverju tóbakslíki: 

  - - Vatnspíputóbak tilgreint í athugasemd við undirliði við þennan 

kafla:  

2403.1101 - - - Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til landsins til 

einkanota, eða er sent hingað til lands án þess að um innflutning í 

atvinnuskyni sé að ræða 

2403.1109 - - - Annað 

  - - Annað: 

2403.1901 - - - Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til landsins til 

einkanota, eða er sent hingað til lands án þess að um innflutning í 

atvinnuskyni sé að ræða 

2403.1909 - - - Annað 

  - - Jafnblandað eða endurunnið tóbak:  

2403.9101 - - - Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til landsins til 

einkanota, eða er sent hingað til lands án þess að um innflutning í 

atvinnuskyni sé að ræða 

2403.9109 - - - Annað 

  - - Annars: 

  - - - Neftóbak sem inniheldur solutio ammoniae: 



7.6.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 37/47 

 7
.6

.2
0
1

8
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

N
r. 3

7
/4

7
 

Íslenska tollskráin Vörulýsing 

2403.9911 - - - - Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til landsins til 

einkanota, eða er sent hingað til lands án þess að um innflutning í 

atvinnuskyni sé að ræða 

2403.9919 - - - - Annað 

  - - - Annað neftóbak: 

2403.9921 - - - - Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til landsins til 

einkanota, eða er sent hingað til lands án þess að um innflutning í 

atvinnuskyni sé að ræða 

2403.9929 - - - - Annað 

  - - - Annað: 

2403.9992 - - - - Neftóbakslíki 

2403.9993 - - - - Munntóbakslíki 

2403.9994 - - - - Annað, sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til landsins 

til einkanota, eða er sent hingað til lands án þess að um innflutning í 

atvinnuskyni sé að ræða 

2403.9999 - - - - Annars“ 

2) Í stað 2. mgr. kemur eftirfarandi: 

„2)  Tollar sem kveðið er á um í 1. mgr. vísa til þeirra sem gilda á Íslandi hinn 1. júlí 2001. Tollar sem 

kveðið er á um í 1a vísa til þeirra sem gilda á Íslandi hinn 1. janúar 2015. Skilmálar þessa 

viðauka munu ekki taka breytingum vegna hvers konar breytinga sem kunna að verða gerðir á 

tollnafnaskrá.“ 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 116/2017 

frá 13. júní 2017 

um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn, um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka 

fjórþætta frelsisins 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 86. og 

98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Rétt er að halda áfram samstarfi þeirra sem eiga aðild að EES-samningnum þannig að það taki til 

aðgerða á vegum Sambandsins, sem eru fjármagnaðar með fjármunum úr almennum sjóðum 

Evrópusambandsins, að því er varðar framkvæmd og uppbyggingu innri markaðarins fyrir 

fjármálaþjónustu. 

2) Því ber að breyta bókun 31 við EES-samninginn svo hið aukna umfang samstarfsins geti hafist frá 

1. janúar 2017. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Í stað orðanna „fjárhagsárið 2016“ í 11. mgr. 7. gr. bókunar 31 við EES-samninginn koma orðin 

„fjárhagsárin 2016 og 2017“. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr. 103 gr. EES-samningsins 

hefur farið fram (). 

Hún kemur til framkvæmda frá 1. janúar 2017. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 13. júní 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/37/13 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 117/2017 

frá 13. júní 2017 

um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn, um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka 

fjórþætta frelsisins 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 86. og 

98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Rétt er að halda áfram samstarfi aðilanna að EES-samningnum þannig að það taki til aðgerða á 

vegum Sambandsins, sem eru fjármagnaðar með fjármunum úr almennum sjóðum Evrópu-

sambandsins, að því er varðar félagarétt. 

2) Því ber að breyta bókun 31 við EES-samninginn svo aukið umfang samstarfsins geti átt sér stað frá 

1. janúar 2017. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Í stað orðanna „fjárhagsárið 2016“ í 13. mgr. 7. gr. bókunar 31 við EES-samninginn koma orðin 

„fjárhagsárin 2016 og 2017“. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr. 103 gr. EES-samningsins 

hefur farið fram (). 

Hún kemur til framkvæmda frá 1. janúar 2017. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 13. júní 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/37/14 
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